
MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. Třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do 
všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků 

málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako 
ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu ani opánky. S nikým se cestou 

nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ 
Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V 

tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou 
mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou 
vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo 

se k vám Boží království!’“ (Lk 10,1-9) 
 

Milí mladí přátelé, dnes je velká slavnost dvou bratří ze Soluně. Bylo to 
kolem roku 863. Jak to tehdy tady vypadalo? Vypadalo to hodně špatně. 
Lidé byli nevzdělaní, plní strachu, a protože se tolik báli, snažili se obětovat 
různým bohům i lidské oběti, aby je tito bohové ochránili. Ale bylo to 
možné? (necháme reagovat děti) Víme, že to možné nebylo, protože je jen 
jeden Bůh a tím je Hospodin. Hospodin si nežádá od lidí žádné lidské 
oběti, ale naopak dal svého Syna – jednu Božskou osobu, aby nás všechny 
lidi vykoupil a  vrátil do Boží náruče. A co si myslíte, přijali lidé tuto víru 
v jednoho živého a milujícího Boha? Ano i ne. Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo 
a dalo se pokřtít. Ale bylo také mnoho těch, kteří se neobrátili a zůstali 
pohané. Takže pro  Cyrila i jeho bratra Metoděje to bylo těžké poslání. Aby 
jim lidé dobře rozuměli, museli mluvit slovanským jazykem. To už uměli 
dříve, když ještě byli v Soluni, protože nejspíše jejich maminka byla 
slovanského původu. Ale Cyril i Metoděj věděli, že lidé musí rozumět i mši 
sv., to znamená liturgii. A tak nejprve vymysleli písmo. Víte někdo, jak se 
jmenovalo? (necháme reagovat děti) Byla to hlaholice. A pak jeli do Říma 
za papežem, aby si tam vymohli povolení sloužit liturgii ve slovanské řeči. 
A to se povedlo. V té době to byl obrovský úspěch. Možná k tomu přispělo 
i to, že Metoděj byl vzdělaný právník a Cyril zase uznávaný filozof. A tak 
jejich mise u papeže byla úspěšná. A jak je to dnes? Dnes máme obrovské 
množství duchovní liturgie ve své rodné řeči, liturgii, které všichni rozumí, 
alespoň po jazykové stránce, dokonce si můžeme přečíst výklady 
k liturgickým textům nebo se na ně podívat na internetu, kostely jsou 
přístupné pro každého … Zkrátka nic nám nebrání se o křesťanství něco 
dozvědět. Přesto je tolik pohanů, kteří o Bohu nikdy neslyšeli. Jak je to 
možné? Asi potřebují slyšet, že Bůh všechny miluje a touží po tom, aby 
každý spočinul v jeho náruči. A to je úkol i pro nás. Věřím, že to zvládneme. 
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech 
měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste 
proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. 

Nenoste měšec ani mošnu ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete 
do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine 
na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, 

protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do 
některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a 

říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“ (Lk 10,1-9) 
 

Jako pomůcku doporučujeme: obrázek hlaholice 

Milí mladí přátelé, dnes je velká slavnost dvou bratří ze Soluně. Bylo to 
kolem roku 863. Jak to tehdy tady vypadalo? Vypadalo to hodně špatně. 
Lidé byli nevzdělaní, plní strachu, a protože se tolik báli, snažili se obětovat 
různým bohům i lidské oběti, aby je tito bohové ochránili. Ale bylo to 
možné? (necháme reagovat děti) Víme, že to možné nebylo, protože je jen 
jeden Bůh a tím je Hospodin. Hospodin si nežádá od lidí žádné lidské 
oběti, ale naopak dal svého Syna – jednu Božskou osobu, aby nás všechny 
lidi vykoupil a  vrátil do Boží náruče. A co si myslíte, přijali lidé tuto víru 
v jednoho živého a milujícího Boha? Ano i ne. Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo 
a dalo se pokřtít. Ale bylo také mnoho těch, kteří se neobrátili a zůstali 
pohané. Takže pro  Cyrila i jeho bratra Metoděje to bylo těžké poslání. Aby 
jim lidé dobře rozuměli, museli mluvit slovanským jazykem. To už uměli 
dříve, když ještě byli v Soluni, protože nejspíše jejich maminka byla 
slovanského původu. Ale Cyril i Metoděj věděli, že lidé musí rozumět i mši 
sv., to znamená liturgii. A tak nejprve vymysleli písmo. Víte někdo, jak se 
jmenovalo? (necháme reagovat děti) Byla to hlaholice. (ukažte dětem 
obrázek) A pak jeli do Říma za papežem, aby si tam vymohli povolení 
sloužit liturgii ve slovanské řeči. A to se povedlo. V té době to byl obrovský 
úspěch. Možná k tomu přispělo i to, že Metoděj byl vzdělaný právník  
a Cyril zase uznávaný filozof. A tak jejich mise u papeže byla úspěšná. A 
jak je to dnes? Dnes máme obrovské množství duchovní liturgie ve své 
rodné řeči, liturgii, které všichni rozumí, alespoň po jazykové stránce, 
dokonce si můžeme přečíst výklady k liturgickým textům nebo se na ně 
podívat na internetu, kostely jsou přístupné pro každého … Zkrátka nic 
nám nebrání se o křesťanství něco dozvědět. Přesto je tolik pohanů, kteří 
o Bohu nikdy neslyšeli. Jak je to možné? Asi potřebují slyšet, že Bůh 
všechny miluje a touží po tom, aby každý spočinul v jeho náruči. A to je 
úkol i pro nás. Věřím, že to zvládneme. 
 


